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Kære medlem,
Så er sommeren forbi, den kunne ikke måle sig med sidste års, men var dog en pæn gennemsnitlig sommer.
Strandfodring,
Det borgermøde, vi annoncerede i forårsbrevet til afholdelse før sommerferien blev ikke til noget. Så snart det bliver
annonceret vil alle medlemmer med e-mail blive adviseret. Det store problem er ikke hvad projektet vil koste - det
ved kommunerne udmærket - men hvem der skal betale, det har kommunerne endnu ikke offentliggjort.
Nyt om projektet kan følges via disse links:
'Nordkystens Fremtid - Kystteknisk projekt' august 2019
'Afgrænsningsnotat for Miljøvurdering - revision efter foroffentlighed'
'Kystdirektoratets udtalelse til Nordkystens Fremtid'
'Proportionalitet og ligebehandling i bidragsfordelingen'

”Cost-effectiveness analyse af kystbeskyttelse på Nordkysten”
”Nordkystens Fremtid – myndighedsprojekt for strandfodring”
I finder de nye dokumenter her: http://nordkystensfremtid.dk/tal-og-fakta/

Hundestrand og blåt flag.
De fleste har nok observeret at der ikke har vejet blåt flag over Smidstrup Strand i år. Betyder det at vandet ikke har
været rent nok i sommer? Det bekymrede bestyrelsen, og vi indledte en korrespondance med kommunen. En
summation af korrespondancen er lagt på hjemmesiden www.smidstrupstrand.dk . Der væsentlige er, at når der er
hundestrand kan der ikke komme blåt flag. Men der har været taget flere prøver og vandet har været helt rent. Flere
har i øvrigt lagt mærke til at den hvide toiletbygning på skrænten bag stranden er blevet istandsat og genåbnet.
Nabohjælp.
I år lykkedes det at arrangere et Kriminalpræventivt foredrag i umiddelbar tilslutning til Generalforsamlingen. Det
indeholdt naturligvis gode råd om forebyggelse og afsluttedes med en opfordring til medlemmerne om at tilslutte sig
Nabohjælp.
Bænke.
Grundejerlavet har sat 2 nye bænke op på stranden, de har tilsyneladende været flittigt benyttet. Efterhånden som
det bliver koldere vil vi tage dem ind – men de kommer ud igen til foråret.
Rygter om nye supermarkeder i Smidstrup.
Der verserer et antal rygter om butikker på Strandvejen.
a)

Der vil komme et supermarked (fomentlig en Lidl) på grunden mellem brændehandleren og Strandvejens
vandværk.
b) Den tidligere Dagli’ Brugs ved hjørnet af Helsingevej og Strandvejen bliver revet ned og erstattet med en ny
(større) bygning hvori der indrettes en Fakta til erstatning af c)
c) Den nuværende Fakta butik lukkes/nedrives når lejeaftalen på grunden udløber
Det er endnu uvist om og hvornår ovenstående vil blive realiseret, men det er ganske vist at der har været afholdt
nabo-høringer om projekterne.
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Email, kontingent og MobilePay.
Får du dette brev som alm. post, og har du en e-mail bedes du venligst oplyse os den. Hertil benyttes nemmest
formularen på hjemmesidens ”Kontakt bestyrelsen”.
Selvom der efterhånden kun er 30 medlemmer uden e-mail, er portoen steget så det er en betragtelig udgift for os.
Kontingentet er fortsat kun 100,- kr. Man kan enten bruge netbank ellerMobilePay. Se kontonumre herunder. Girokort
kan ikke benyttes mere, de var blevet altfor dyre. Husk at opgive navn og sommeradresse, så kassereren kan se, hvem
der har betalt. Seneste rettidig indbetaling for 2020 er første kvartal.
Husk også at oplyse kassereren om evt. adresseændring ved at bruge formularen på hjemmesiden under ”Nyt
medlem/adresseændring”.

Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår,

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Leif Gudnitz
Formand
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